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S nadílkou za našimi obèany
Pøedvánoèní èas je vdy èasem shonu jak pracovního, tak toho domácího. Honem honem vše udìlat a zaøídit tak, abychom si mohli Vánoce
uít v klidu a pohodì. I v tomto èase je ale zapotøebí zastavit se, popovídat.
Také letos jsme si udìlali takové zastavení s našimi obèany, kteøí u
nemohou ít ve Slavièínì pro svùj vìk èi zdravotní stav. Naším cílem byly
domovy dùchodcù èi dìtské domovy, ve kterých tito lidé ijí. Vìtšina z nich
vzpomíná na Slavièín, a se ji zde narodili anebo proili jen èást svého
ivota a tìší se z naší návštìvy. A ptá se, co je v „jejich“ Slavièínì nového.
Mnohdy ale o Slavièínì vìdí víc, ne my - zpravodaj, který jim mìsto posílá,
mají pøeètený od prvního do posledního písmenka. Novinky ze Slavièína
jsou pro nì mnohdy daleko víc, ne malá nadílka, kterou pøiváíme
s sebou.

Tøíkrálová sbírka je za námi…
Podle staré tradice po Novém roce vychází do ulic mìst
a obcí Èeské republiky Tøíkráloví koledníci. I u nás tomu
nebylo jinak, hlavním koledovacím dnem ve Slavièínì byla
sobota 6. 1. 2007. V pátek den pøed koledováním se sešli
vedoucí skupinek a koledníèci na mši svaté v chrámì sv.
Vojtìcha, kde jsme si mohli všichni vyslechnout promluvu
P. Miroslava Strnada k Tøíkrálovému koledování a na závìr

probìhlo poehnání koledníèkùm. V ostatních vesnicích také probìhlo
poehnání koledníèkù od místních knìzù.
V sobotu 6. 1. 2007 jsme se sešli na charitì, odkud postupnì vycházeli
vedoucí skupinek se svými svìøenými koledníèky do terénu. Vedoucí
i koledníèci si mohli zajít na obìd, který mìli pøedem domluvený. Pøes
Dokonèení na str. 3

Taková je tøeba paní Goldbachová z Domova dùchodcù v Louèce. Tato
Nevšovjanka øadí potìšení ze zpravodaje na úroveò spaní a dobrého jídla.
A to, vìøte, jsou u ní velmi silní konkurenti. Do tého domova pøišel z Nevšové pan Plášek. Tento milovník toèeného piva nám na otázku, proè je tak
zachmuøený, odpovìdìl, e to on jen tak vypadá. Prý èím je navenek
zachmuøenìjší, tím je uvnitø veselejší. Paní Èechová, která v souèasnosti
ije v Domovì dùchodcù v Luhaèovicích, se na naši návštìvu moc tìšila
a byla moc dojatá, e vidí zase nìkoho z jejího milého Slavièína. Z její
radosti a milého vyprávìní nás zahøálo u srdce. V domovì je moc ráda, ale
na Slavièín s láskou vzpomíná. Ojedinìlá byla také návštìva u paní
Margitky Škundové v Domovì dùchodcù v Louèce. Margitka je u sice
upoutaná na lùko, ale její nelíèená radost z kadé malièkosti, vynikající
vzpomínky na domovinu a usmìvavé rty i oèi na nás všechny pøenesly
pohodu a klid. Margitce se hùø mluví, pøesto kadému zvláš vyslovila
dlouhé vánoèní pøání. Bylo to moc milé.
Jistì se nedá vypovídat vše, o èem jsme se bavili, ale urèitì mùeme
ještì jednou a spoleènì pozdravit všechny, které jsme navštívili a popøát
jim v novém roce 2007 vše nejlepší, hlavnì hodnì zdraví a ivotního
optimismu.
Slavièanùm dìkují a naším prostøednictvím všechny pozdravují
obyvatelé Domova dùchodcù Louèka - Agáta Vaòatková, Marie Sekáèová,
Emílie Tulpová, Lýdie Gajdošová, Albìta Malatinská, Boena Gbelcová,
Aneka Trochtová, Marie Goldbachová, Magdaléna Váná, Alois Plášek
a Bohumila áková. V Ústavu sociální péèe Návojná jsme navštívili Josefa
Urbana, Jiøího Urbana, Janu Štìpanèíkovou a Jiøího Jee a v Domì „Nadìje“ Nedašov jsme se setkali a takté pozdravy pøivezli od Boeny
Kurtinové, Petra Buèka a Marie Uhlíøové. V Domovì dùchodcù v Luhaèovicích vzpomíná na Slavièín Marie Èechová, stejnì také z Domova
dùchodcù Zlín- Burešov zdraví Ján Michna, z Domova dùchodcù Lukov
Margita Škundová a Domov na Dubíèku Hrobice naši obèané František
Vanìk a Václav Dubský.
Navštívili jsme samozøejmì také dìti. V Dìtském domovì NADÌJE
Otrokovice Moniku Køíovou a v Dìtském domovì Lazy Zlín Aleše
Onderku. Mìli jsme velkou radost z Monièky, kterou si paní uèitelka velmi
pochvalovala a také z Aleška, který je miláèkem jak paní øeditelky, tak
i vychovatelky. Alešek rád sportuje a taky ve škole mu to jde dobøe. Dostali
jsme hezké a originální dárky, které vyrobily dìti z Dìtského domova Lazy
ve Zlínì.
V souvislosti s našimi návštìvami mne napadl takový malý pøíbìh
z knihy Bruna Ferrera Vánoèní pøíbìhy pro potìchu duše s názvem Dárky
v komoøe:
Listonoš zazvonil dvakrát. Do Vánoc scházelo pìt dní. Nesl obrovskou
krabici zabalenou v drahém papíru a zdobenou zlatými stuhami. „Dále,“
ozvalo se z domu. Listonoš otevøel dveøe. Dùm byl zanedbaný, všude
leelo plno prachu. V køesle sedìl starý mu. „Podívejte se, jak krásný
dárek vám nesu,“ zahlaholil vesele listonoš. „Dìkuji, klidnì ho postavte na
zem,“ odpovìdìl mu smutnì. Pošák se zmatenì zarazil. Bylo jasné, e
krabice obsahuje nìco krásného nebo dobrého, a ten staøík rozhodnì
nevypadal, e by il v blahobytu. Proè ho tedy dárek tolik zarmoutil? „Pane,
vás ten dárek ani trochu netìší?“ Ani se nepodíváte dovnitø?“ „Nemùu,
opravdu nemùu…“ odpovìdìl staøík se slzami v oèích. A zaèal vyprávìt
listonošovi o své dceøi, která se provdala do sousedního mìsta a zbohatla.
Kadý rok mu k Vánocùm posílá dárek s lístkem: „Od dcery Lucie a jejího
mue.“ Nikdy ádné osobní pøání, jediná návštìva nebo pozvání: „Pøijeï
k nám na Vánoce.“ „Jen se pojïte podívat,“ dodal mu a unavenì vstal.
Listonoš šel za ním. Kdy došli ke komoøe, staøík ji otevøel. „Ale…“ podivil
se listonoš. Komora pøetékala vánoèními dárky. Všechny byly zabalené
v krásném papíru a ovázané lesklými stuhami. „Vdy vy jste je vùbec
neotevøel!“ divil se listonoš. „Ne,“ prohlásil zklamanì staøík. „Není v nich
láska.“
Také našim spoluobèanùm jsme pøivezli malé dáreèky, jak u bylo
øeèeno výše, ale z jejich reakcí jsme vidìli, e je pro nì daleko dùleitìjší
Dokonèení na str. 3

Slavièínský zpravodaj 2/2007

2

Výmìna øidièských prùkazù
Na základì oznámení z Ministerstva dopravy upozoròujeme na nutnost
výmìny øidièských prùkazù vydaných od 1. èervence 1964 do 31. prosince
1993. Jejich výmìna má probìhnout do konce roku 2007. Ke konci roku
mohou být z provozních dùvodù výmìny øidièských prùkazù spojeny
s velmi dlouhým èekáním ve frontách na úøadech. Nelze opomenout, e
øízením vozidla bez platného øidièského prùkazu se øidiè dopouští
dopravního pøestupku. Proto, prosím, s výmìnou øidièských prùkazù za
nové neotálejte! Obèané obcí v pùsobnosti Mìsta Slavièín mohou
ádost o tuto výmìnu podat i na úøadì ve Slavièínì (pí. Marie Spurná)
a tam si nový prùkaz vyzvednout.
Bliší informace naleznete na úøední desce obecního úøadu, pøípadnì
na dopravnì správních agendách vydávajícího úøadu dle místa trvalého
pobytu dritele øidièského prùkazu. V pøípadì dotazù lze volat ODMìÚ
Luhaèovice, evidence øidièù - pí. Danuše Machù, tel. 577197405.
Ing. Miloš Vala, vedoucí odboru dopravy Mìstský úøad Luhaèovice

Pøíspìvek na provoz motorového vozidla
Pracovnice sociálního odboru Mìstského úøadu Luhaèovice budou na
Mìstském úøadì ve Slavièínì (místnost è. 208 v pøízemí) pøebírat
ádosti o pøíspìvek na provoz motorového vozidla na rok 2007.
Termíny : Pátek 09. 03. 2007
od 08:00 do 14:00 hodin
Pátek 16. 03. 2007
od 08:00 do 12:00 hodin
K ovìøení pøedlote následující doklady:
- velký technický prùkaz
- obèanský prùkaz dritele vozidla a zdravotnì postieného obèana
- prùkazku mimoøádných výhod (ZTP, ZTP/P)
- listinu o ustanovení opatrovníka (pokud je opatrovník stanoven
soudem)
Formuláøe ádostí o pøíspìvek na provoz motorového vozidla jsou
k dispozici na sociálním odboru MìÚ Luhaèovice (tel.: 577 197 276) a
na odboru sociálních vìcí MìÚ Slavièín (tel.: 577 341 251). Na MìÚ
Luhaèovice se budou ádosti pøebírat v prùbìhu celého roku 2007.
Jana Tarabusová, odbor sociálních vìcí MìÚ

Rada mìsta Slavièín
Rada mìsta Slavièín na svém zasedání konaném ve dnech 19. 12.
2006, 9. 1. 2007 mj. :
l s c h v á l i l a investièní zámìr na akci „Dùm dìtí a mládee Slavièín rekonstrukce a pøístavba“ ve smyslu studie, zpracované Ing.arch.
Radimem Bosákem
l s c h v á l i l a uzavøení smlouvy o naplnìní podmínek bezúplatného
pøevodu akcií ke smlouvì o bezúplatném pøevodu akcií ze dne 27. 7. 2004
uzavøenou se spoleèností Intec, s. r. o., se sídlem Lešetín 1/659, Zlín
l s c h v á l i l a znìní smluv o poskytnutí dotace z rozpoètu Mìsta Slavièín
(grantu) pro rok 2007
l v z a l a n a v ì d o m í výsledek veøejnosprávní kontroly provedené
u pøíspìvkové organizace Základní škola Slavièín - Malé Pole a u pøíspìvkové organizace Mateøská škola Slavièín - Vlára
l v y h l á s i l a výbìrové øízení na poskytnutí pùjèek z Fondu rozvoje
bydlení Mìsta Slavièín
l s c h v á l i l a podání ádosti o dotaci z Nadace ÈEZ v rámci grantového
øízení Oranové høištì na projekt „Dìtské høištì - zámecký park Slavièín“
l s c h v á l i l a podání ádosti o dotaci z Ministerstva kultury, programu
VISK3 na projekt „Upgrade knihovnického systému v Mìstské knihovnì
Slavièín“
l s c h v á l i l a cenu za pronájem Sokolovny 400,- Kè/hodinu pro konání
2. reprezentaèního plesu firmy Prometal, s. r. o., Slavièín, a to dne 3. února
2007
l s c h v á l i l a zaøazení oslav 100. výroèí SDH Divnice do kalendáøe
kulturních akcí mìsta v roce 2007
l p o v ì ø i l a Marii Rumplíkovou, organizaèní sloka Mìstský klub a
knihovna, vedením kroniky mìsta Slavièín s úèinností od 1. 1. 2007
l s c h v a l u j e zvýšení nájemného za uívání nebytových prostor v domì
èp. 25 v roce 2007 pro Pavla Pechance, Luhaèovice, o èástku 7.270,90 Kè
l v y h l á s i l a z á m ì r na pronájem èásti pozemku parc. è. 1377/1 (PK)
v k. ú. Divnice na základì ádosti JASO Lipová, s. r. o.
l s o u h l a s i l a s uzavøením podnájemní smlouvy na nebytové prostory
v budovì è. 5 na pozemku parc. è. st. 29/12 v k. ú. Slavièín pro podnájemce
PRABOS Plus, a. s., IÈ 26272857, pro provoz bufetu
l s c h v á l i l a uzavøení smlouvy o bezúplatném pøevodu vlastnictví
movitého majetku od Ministerstva obrany ÈR, se sídlem Tychonova 1,
Praha 6
l s c h v á l i l a podání ádosti o dotaci ze Zlínského kraje prostøednictvím
Hasièského záchranného sboru ZK na vìcné prostøedky poární ochrany
pro SDH Slavièín.

Rozdìlení funkèní odpovìdnosti
- volební období 2006 - 2010
Rada mìsta Slavièín vzala mj. na vìdomí dne 12. 12. 2006 rozdìlení
funkèní odpovìdnosti starosty a místostarosty v následujícím volebním
období.
Starosta Ing. Jaroslav Konèický
- Ekonomika a finance, územní plánování a rozvoj mìsta, majetek mìsta,
bydlení a koordinace èinnosti BTH Slavièín spol. s r. o. a BDC,
zdravotnictví a koordinace èinností Mìstské nemocnice, kultura a sport,
zásobování energiemi, bezpeènost a poøádek, mìstská policie,
doprava, telekomunikace a informatika, skládka odpadù Slavièín - Radašovy a koordinace èinností spoleènosti Skládka odpadù Slavièín,
s.r.o., koordinace èinností organizaèní sloky Mìstský klub a knihovna
Gesce za èinnost výborù a komisí
- finanèní výbor, výbor pro poskytování pùjèek z fondu pro rozvoj bydlení,
komise výstavby, komise dopravy, komise pro obèanské záleitosti,
komise kulturní a sportovní
Místostarosta Ing. Pavel Studeník
- Školství, výchova a vzdìlání, ivotní prostøedí, zemìdìlství, vodní
a odpadové hospodáøství, cestovní ruch, cykloturistika, muzejnictví,
vyuití kasáren, veøejnì prospìšné sluby a koordinace èinnosti Sluby
mìsta Slavièína s. r. o., sociální vìci a peèovatelská sluba, lesní
hospodáøství, koordinace Slavièínské lesy spol. s r.o., zamìstnanost,
rozvoj slueb a podnikání, koordinace èinností RCK a.s., poární
ochrana, koordinace èinností SDH a HZS, zøízení a koordinace èinností
organizaèní sloky Mìstského muzea
Gesce za èinnost výborù a komisí
- kontrolní výbor, osadní výbory , komise pro projednávání pøestupkù,
školská komise, sociální a prorodinná komise
Realizace projektù EU na rozvoj cykloturistiky a vyuití bývalých kasáren
Sokolovo bude v kompetenci místostarosty.

Poskytnutí pùjèek z Fondu
pro rozvoj bydlení Mìsta Slavièín
Rada mìsta Slavièín vyhlašuje výbìrové øízení na poskytnutí
pùjèek z Fondu pro rozvoj bydlení Mìsta Slavièín na opravy a modernizaci obytných budov.
Pùjèky se poskytují fyzickým nebo právnickým osobám na opravy
a modernizaci rodinných domù, bytových domù a bytových jednotek
na tyto úèely:
- na vestavbu bytu do pùdního prostoru
- na nástavbu bytu rušící plochou støechu
- na výmìnu oken u domu staršího 15 let
- na obnovu støechy starší 15 let
- na dodateènou izolaci proti zemní vlhkosti domu staršího 10 let
- na zateplení obvodového pláštì domu staršího 5 let
- na obnovu fasády domu vèetnì klempíøských prací
- na zøízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím
domì
- na vybudování nebo rekonstrukci koupelny nebo sprchového
koutu
- na vybudování WC
- na rekonstrukci bytových jader vè. vyzdìní, výmìnu sanitární
keramiky a vodovodních baterií
- na opravu a rekonstrukci havarijního stavu balkonù a lodií
Pùjèky jsou poskytovány s dobou splatnosti 3 - 6 let a pøi úrokové
sazbì 4 % p.a.
Podmínky jsou zveøejnìny na úøední desce Mìsta Slavièín.
Informace a tiskopisy k podání ádosti poskytuje ekonomický odbor
MìÚ Slavièín.
ádosti se pøijímají v termínu 12. 2 - 13. 3. 2007 poštou nebo v podatelnì MìÚ Slavièín.
Ing. Miroslava Studénková,
vedoucí ekonomického odboru

Mìstské muzeum Slavièín,
Otevøeno po celý rok:

Støeda
Nedìle

Horní námìstí 102

13 - 16 hodin
14 - 17 hodin

v dobì turistické sezony èerven - øíjen:
Støeda 13 - 16 hodin
Pátek
13 - 16 hodin
Nedìle 14 - 17 hodin
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naše osobní pøítomnost, pøímé zprávy z „jejich“ Slavièína - prostì osobní
návštìva, na kterou se vskutku všichni moc tìšili. Snad se nám aspoò
trošku podaøilo udìlat našim spoluobèanùm v domovech radost a pøivézt
jim dárky, ve kterých neschází láska.
A naše podìkování patøí také tìm dámám, které s námi a s místostarostou Ing. Pavlem Studeníkem pøedvánoèní cestu absolvovaly
a bez nich si ji nedokáeme vùbec pøedstavit. Byly to: Emílie Krajèovièová,
Bohumila Šuráòová, Marie Krahulová, Vìra Viktorinová a Pavla
Kovaøíková.
Take pøíští rok zase na shledanou.
Mgr. Jana Adámková a Ing. Jaroslav Konèický
(foto z DD v Louèce)

Tøíkrálová sbírka... Dokonèení ze str. 1
všechny starosti bylo radostí vidìt nadšené koledníèky a spokojené
vedoucí skupinek, e všechno probìhlo v poøádku.
Dìkujeme všem, kteøí se na Tøíkrálové sbírce jakkoli podíleli, at´ u
koledováním nebo tím, e Tøem králùm otevøeli dveøe a pøispìli do jejich
pokladnièek.
Tìšíme se na spolupráci a Vaši otevøenost i pøíští rok.
Pøehled skupinek a èástka, která byla vykoledována:
Slavièín:
14 skupinek
100 296,50 Kè
Bohuslavice
2 skupinky
10 140,50 Kè
Divnice:
1 skupinka
7 030,- Kè
Hrádek:
2 skupinky
13 652,- Kè
Rokytnice:
2 skupinky
11 536,50 Kè
Rudimov:
1 skupinka
6 500,- Kè
Nevšová:
3 skupiny
13 806,50 Kè
Petrùvka:
1 skupina
10 510,- Kè
Lipová:
2 skupinky
7 891,- Kè
Jestøabí:
2 skupinky
7 840,- Kè
Štítná-Popov:
12 skupinek
63 921,- Kè
Slopné:
3 skupinky
21 895,- Kè
Újezd:
3 skupinky
22 042,- Kè
Vysoké Pole:
2 skupinky
18 314,- Kè
Drnovice:
2 skupinky
11 557,- Kè
Louèka:
2 skupinky
13 185,- Kè
Celkem:
55 skupinek
340 117,- Kè
Marcela Šmotková, asistentka TS 2007, Charita sv. Vojtìcha Slavièín

Ptají se lidé…
A u jsme tady s pìknou øádkou dotazù. Vrhnìme se na nì bez dlouhých
úvodù.
Jak bude mìsto bojovat s pejskaøi, kteøí neodklízejí po svých psích
miláècích jejich exkrementy z veøejných ploch a proti tìm, kteøí
úmyslnì vypouštìjí psa na veøejná prostranství, kdy se jim ho
nechce venèit?
Mìstská policie provádí kontroly dodrování obecnì závazné vyhlášky
Mìsta Slavièín è. 02/2001 o veøejném poøádku, v úèinném znìní, kde je
v èl. 10, Èistota veøejných prostranství odst. 5 uvedeno: „V pøípadì, e
domácí èi hospodáøské zvíøe zneèistí veøejné prostranství, je dritel zvíøete
povinen bez zbyteèného odkladu zvíøetem zpùsobenou neèistotu
vhodným zpùsobem z veøejného prostranství odstranit“.
Pøi tìchto kontrolách nezaznamenává mìstská policie porušování výše
uvedeného ustanovení. Dùvod je prostý - pokud toti majitel svého psa
venèí, tak pøed hlídkou exkrementy uklidí. Pøesto si obèané na zpùsob
venèení psù, kdy jejich majitelé jsou neohleduplní a po svých psech
exkrementy neuklízejí, stìují. Pokud je ovšem policista nepøichytí pøímo
pøi „èinu“, pak je nutno vìc svìdecky dokázat. Bohuel mnohdy zùstává
jenom u oznámení ve smyslu obecných stíností a oznamovatel, buï ze
strachu nebo falešného kamarádství neuvede onu osobu, která nechává
takovým zpùsobem psa venèit.
V minulém èísle Slavièínského zpravodaje mìstská policie opìt
upozoròovala na to, co je povinností majitele psa a na moná infekèní
onemocnìní, která se psími exkrementy mohou šíøit.
ádáme proto obèany, aby byli mìstské policii ve vìci prokazování
tìchto nešvarù nápomocni. Bez prokazování a svìdectví to prostì pùjde
jen velmi ztìí.
Z parkovištì u kruhového objezdu se stává autobazar. Proè to
pøehlííte?
Parkovištì u kruhové køiovatky slouí jako veøejné parkovištì. Nic
nebrání øidièi vozidla, aby zde vozidlo zaparkoval. Pokud vozidlo splòuje
podmínky tím, e je zpùsobilé k silniènímu provozu (má registraèní znaèku
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a platnou známku STK), mùe zde stát po neomezenì dlouhou dobu.
Toto se vztahuje i na vozidla, která mají na sklech vyvìšené oznámení,
e jsou na prodej. Zákon toto nijak neomezuje a tedy i tato vozidla zde
mohou stát.
Jakýmsi moným øešením by bylo, zakázat zde stání v urèitou dobu, a to
úpravou dopravního znaèení. Majitelé vozidel, kteøí tímto zpùsobem
oznamují, e je vozidlo k prodeji a dlouhodobì zde parkují, by byli nuceni si
na tuto dobu, která by byla dopravní znaèkou upravena, vozidlo pøeparkovat. Samozøejmì tento zákaz by se vztahoval na všechna vozidla,
take omezeni by byli i ostatní øidièi.
K tomuto øešení pøistoupíme ve chvíli, kdy se stav na tomto parkovišti
stane neúnosným a takováto vozidla budou bránit ostatním øidièùm v
parkování vozidel.
Co znamená to bednìní na nástavbì obchodního domu? To jste
tam nemohli dát pìkné velké okno èi prosklení?
V závìru loòského roku byla z dùvodu havarijního stavu støešního pláštì
na obchodním domì realizována stavba sedlové støechy s tím, e uvnitø
vzniká prostor pro budoucí pùdní vestavbu. S následnou realizací vestavby
je spojeno vybudování schodištì a také prosklení prostoru budoucího
schodištì vèetnì stávajícího a do úrovnì 1. nadzemního podlaí. Protoe
byly k dispozici pouze omezené finanèní prostøedky, je stávající stav pouze
1. etapou stavby. Ta další pak dokonèí promìnu vzhledu obchodního domu
tak, jak ukazuje obrázek na této stránce.

Proè se dìlá støecha na obchodním domì a ne na Alfì, do které
teèe?
Dùvod je prostý - vlastník nemovitosti. Zatímco obchodní dùm je
v majetku Mìsta Slavièín, Alfa nikoliv. Zde je majitelem spoleènost, která je
v konkurzním øízení. Draba ji byla na spadnutí, ale byla odvolána a v souèasné dobì se zde vedou soudní spory.
Také bychom byli rádi, kdyby Alfa ji mìla nového majitele, který by nejen
opravil støechu a zlepšil vzhled budovy zvenku, ale také souèasnì zlepšil
kvalitu vnitøních prostor. Ale v této vìci nám bohuel nezbývá, ne èekat,
kdy se tak stane.
Proè nebyla vánoèní výzdoba na lávkách pøes øeku?
V minulých letech byly obì døevìné lávky pøes øeku ve vánoèním období
zkrášleny svìtelnou výzdobou. Postupnì byly meziroènì opravovány
drobnìjší škody na výzdobì, zpùsobené vandalským chováním, a v
posledním roce došlo k jejímu definitivnímu znièení. Proto byly lávky letos
trochu smutnìjší, ne obvykle. Pro pøíští rok pøipravuje mìstský architekt
návrh na takové provedení jejich osvìtlení, které bude více odolné pro
nenechavé ruce.
Na sídlišti Vlára jsme ádali o pokácení bøíz, které zpùsobují alergii.
Na základì tohoto podnìtu uèiníme taková opatøení, aby tyto bøízy byly v
prùbìhu zimního období pokáceny a následnì bude zajištìna náhradní
výsadba veøejné zelenì. Jedná se zejména o bøízy v prostoru školní
zahrady a v ulici Nad Ovèírnou a také bøízy u Horákovy vily.
Ing. Jaroslav Konèický, starosta
Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Finanèní úøad v Luhaèovicích
Finanèní úøad v Luhaèovicích bude v dobì výbìru daòových pøiznání
k dani z pøíjmù fyzických osob za zdaòovací období roku 2006, tj. v prùbìhu
mìsíce bøezna 2007, poskytovat veøejnosti informace a nezbytnou
souèinnost potøebnou k øádnému splnìní podání daòové pøiznání.
Sluba bude zahrnovat zejména: - distribuci daòových pøiznání
- poskytnutí základních informací k vyplnìní daòových pøiznání
- pøevzetí daòových pøiznání a pøípadná kontrola jejich formální
správnosti
Na Mìstském úøadì ve Slavièínì bude sluba poskytnuta dne 16.
a 23. bøezna 2007, tj. v pátek v dobì od 8:00 do 16:00 hodin.
Na Finanèním úøadì v Luhaèovicích bude sluba poskytována
v období od 5. 3. do 2. 4. 2007
v pracovních dnech v následujících hodinách:
- v období od 5. 3. do 16. 3. 2007 v úøední dny od 8:00 do 17:00 hodin,
mimo úøední dny v obvyklých provozních hodinách podatelny FÚ
- v období od 19. 3. do 30. 3. 2007 kadý pracovní den v dobì od 8:00
do 17:00 hodin
- dne 2. 4. 2007 v dobì od 8:00 do 18:00 hodin
Ing. František Špaèek , øeditel FÚ v Luhaèovicích
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Vítání jara Pod vrcholky Bílých Karpat
Letošní první nostalgická jízda na èeských a moravských tratích bude
výjimeèná hned ze dvou dùvodù - vlak potáhne (kromì tradièní olomoucké
Rosnièky) také lokomotiva 498.022 Albatros, která letos v bøeznu slaví
kulatých 60 let. Druhá mimoøádnost souvisí s první - vlak bude vyjídìt ji
v pátek veèer, protoe pojede z Prahy. V noci pøekoná cestu do Olomouce,
odkud vyrazí tradiènì v sobotu 3.3 . v 8:10 na svou pou na moravsko slovenské hranice. Cestu zpìt z Olomouce do Prahy vykoná v nedìli ráno.
Hostùm z Prahy nabízíme lehátkové vozy, pro sedící cestující budou
pøipraveny stylové osobní vozy z roku 1952 - Bai.
Pøíjmìte, prosím, pozvánku k této mimoøádné jízdì, která odstartuje jistì
úspìšný rok 2007 na kolejích pod párou (za párou?).
Martin Šùstal

Pod vrcholky Bílých Karpat 2007
Praha hl. n. odjezd v pátek 2. 3. 2007 ve 21:22 hodin
Olomouc hl. n. pøíjezd v sobotu 3. 3. ve 2:40 hodin
Olomouc hl. n.
8:10
18:33
Pøerov
8:35
18:10
Hulín
8:50
17:50
Otrokovice
9:05
17:37
St.Mìsto /UH
9:23
17:21
Uh.Hradištì
9:37
17:12
Kunovice
9:42
16:53
Uh. Brod
11:09
16:23
Újezdec u L.
11:14
15:28
Šumice
11:19
15:24
Nezdenice
11:23
15:19
Záhorovice
11:28
15:14
Bojkovice
11:48
15:09
Pitín zast.
11:56
15:00
Hostìtín
12:06
14:49
Slavièín
12:13
14:41
Bohuslavice
12:21
14:33
Bylnice
13:30
14:18
Vl. prùsmyk
13:38
14:07
Olomouc hl. n. odjezd v nedìli 4. 3. 2007 v 8:20 hodin
Praha hl. n. pøíjezd v nedìli 4. 3. 2007 ve 14:28 hodin
Telefonní èíslo na eleznièní stanici Èeské dráhy: 972 721 255

Zápis na Základní škole Vlára
Ve dnech 16. 1. a 17. 1.2007 se uskuteènil na naší škole zápis dìtí do
první tøídy.
Jako kadý rok vítali u dveøí školy budoucí prváèky starší spoluáci
ze školního klubu. Provázeli je po budovì prvního stupnì, ukázali jim tøídy,
povídali si s nimi, soutìili a dokonce je uèili malovat a psát køídou na tabuli.
Pro rodièe byla na chodbách pøipravena videoprojekce z akcí školy.
Novì k zápisu pøišlo celkem 44 dìtí. Pro 7 z nich budou rodièe ádat
odklad školní docházky. Naopak 4 pøedškoláci, kteøí mìli odklad v loòském
roce, letos ji do školy nastoupí. V záøí bychom tedy mìli mít celkem
41 prváèkù.
Pro tyto dìti, ale i rodièe, kteøí budou mít zájem, bychom rádi v prùbìhu
mìsíce dubna a kvìtna nabídli úspìšnou akci nazvanou „Den
pøedškoláèkù“. Rodièe budou moci ve stanovené dny pøivést své dìti do
školy a nechat je na nìkolik hodin v péèi paní uèitelek a vychovatelek. Ty si
s nimi budou hrát, povídat, èíst a promítat jim pohádky. Seznámí je také se
staršími spoluáky. Ukazuje se, e se tím výraznì usnadní pøechod dìtí
z mateøské školy na základní.
Uvítáme kadého, kdo této monosti vyuije a pøijde se s prostøedím
školy seznámit.
Mgr. Marie Hrbáèková, zástupkynì I. stupnì ZŠ Vlára

Gymnázium Jana Piveèky
Gymnázium Jana Piveèky
- pro áky 5. tøíd ZŠ: osmileté studium 7941K801
- pro áky devátých tøíd ZŠ:
gymnázium zamìøené na „ivé jazyky“ 7941K408
(studenti budou profilování zvýšenou dotací v cizích jazycích JA, JN, JF,
JR, L s moností pøípravy na státní jazykové zkoušky)
- pro áky devátých tøíd ZŠ: gymnázium - všeobecné 7941K401
- pøihlášky odevzdejte na pøíslušnou základní školu, kterou
navštìvujete, do konce února

Reprezentaèní ples Gymnázia Jana Piveèky
a Asociace gymnázia
Vzhledem k velkému zájmu o vstupenky na

ZŠ Vlára Slavièín
Jeden svìt
Ano. Všichni ijeme v jednom svìtì. Kadý z nás
však ije jiný ivot, v jiných podmínkách, s jinými
Vlára Slavièín
starostmi i radostmi. To vše se snaí ákùm pøedstavit
prostøednictvím dokumentárních filmù projekt Jeden
svìt na školách, do kterého se zapojila i ZŠ Vlára. Filmy pøinášejí dìtem
nejen nové informace, ale i vzbuzují zájem o danou problematiku,
vzdìlávají je v oblasti ochrany lidských práv a rozvojové pomoci, uèí je
formovat vlastní názory a rozšiøují jejich kulturní a historické povìdomí.
A jak projekt hodnotí jedna z ákyò?
…Nejsou to dokumenty, u kterých bychom se nudili. Naopak. Kadý
dokument nás vtáhne do nìjakého problému. Jednou do Afriky, kde
nìkteré dìti nemohou chodit do školy, podruhé jsme se dozvìdìli o ivotì
dívky, která mìla otce ve vìzení za pašování drog, jindy jsme si vyslechli
zpovìï šikanované dívky. Mnì osobnì se dokumenty líbí a dívám se na nì
ráda…
Mgr. Gabriela Šuráòová

ivot na vozíèku
Témìø kadý z nás to zail - setkání s vozíèkáøem. Jak se zachovat?
Kam s oèima, které stále smìøují k chybìjícím konèetinám? áci sedmých
tøíd tento problém mít nebudou díky vynikající besedì s panem Erikem
Fojtíkem. Dozvìdìli se v ní, jak se ije na vozíku, jaké mají vozíèkáøi
problémy s pøekonáváním pøekáek i jak pøedcházet úrazùm. Mohli se vít
do jejich role, kdy si sami na vozík sedli a zkoušeli pøejet práh nebo se
otoèit. Pan Fojtík jim povyprávìl i o své sportovní kariéøe - je kapitánem
sledgehokejového týmu HC Sedící Medvìdi a v tomto sportu reprezentuje
Èeskou republiku.
Vìøíme, e se nám touto besedou podaøilo pøekonat další tabu.
Dìti si uvìdomily, e je potøeba pøedcházet úrazùm i pomáhat potøebným.
Úèastníci besedy odeslali na konto nadace ivot bez bariér èástku
880,- Kè.
Mgr. Gabriela Šuráòová

Reprezentaèní ples Gymnázia Jana Piveèky,
který se uskuteèní 9. 2. 2007
a omezené kapacitì sálu Sokolovny, bude Asociace
rodièù a pøátel Gymnázia poøádat ještì
Diskoples, a to dne 23. 2. 2007.
Vstupenky na obì akce budou k prodeji
na gymnáziu u Mgr. Evy Jurèové od 1. 2. 2006
v dopoledních hodinách.

Francouzština v obchodním styku,
enviromentální manaerský systém
Gymnázium Jana Piveèky se zapojilo do další aktivity v grantovém
projektu z rozpoètu Zlínského kraje v rámci Operaèního programu
Rozvoje lidských zdrojù, který je spolufinancován ze státního rozpoètu
ÈR a z Evropského sociálního fondu.
Název projektu: Tvorba a pøíprava realizace vzdìlávacích programù na
gymnáziích Zlínského kraje v oblasti celoivotního vzdìlávání.
Èíslo a název opatøení: 3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdìlávání
Podíl národního spolufinancování: 1 540 305,- Kè
Podíl podpory z ESF: 4 620 915,- Kè
Celkem veøejné financování: 6 161 220,- Kè
adatel: Gymnázium TGM a Jazyková škola Zlín
Partner: Gymnázium Jana Piveèky Slavièín
Obsah projektu: Hlavním cílem je rozvoj dalšího profesního vzdìlávání
pro zamìstnance státního i podnikatelského sektoru, sociální partnery
na pùdì gymnázia. Naše škola bude zajišovat dva programové moduly,
a to v oblasti francouzštiny v obchodním styku a enviromentálního
manaerského systému. Podstatnou èástí aktivit bude vzdìlávání
pedagogických pracovníkù Gymnázia Jana Piveèky k rozvoji profesních
kompetencí potøebných pro pøípravu, realizaci a evaluaci tìchto dvou
vzdìlávacích programù. Tito pedagogové vytvoøí uèební materiály tak, aby
Dokonèení na str. 5
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byly k dispozici pøi výuce, která bude vycházet z potøeb regionálního trhu
práce. Cílem je zkvalitnìní dalšího vzdìlávání, rozvoj a spolupráce se
sociálními partnery. Na vzdìlávací programy bude aplikována konverze do
e-learningové technologie (monost výuky prostøednictvím informaèních
technologií - internetu). Škola bude z tohoto projektu financovat interaktivní

Místo Lyaøského kurzu stacionáø
Vzhledem ke špatným snìhovým podmínkám v celé Èeské republice se
tøída sekunda ve dnech 17. - 19. ledna místo lyaøského kurzu zúèastnila
dle pøipravovaného školního vzdìlávacího programu týdenního
stacionáøe.
Jeho náplní byla intenzivní výuka v odborných pøedmìtech mimo školu
ve Velkých Karlovicích. Jednalo se o obsahová témata z oblasti kartografie
a geografie, regionální historie Valašska, biologie èlovìka - zdravovìda,
výchova k obèanství, plnìní prùøezových témat z oblastí enviromentální
výchovy.
Mgr. Josef Maryáš, øeditel GJP

SOŠ Slavièín

Praktické zkušenosti ákù
oboru Kuchaø - èíšník
áci tohoto oboru se kadý rok úèastní vybraných gastronomických
a spoleèenských událostí v rùzných místech našeho regionu.
V prosinci obsluhovaly vybrané ákynì na ochutnávce vína, která se
konala v lázeòském domì Niva v Luhaèovicích. ákynì zde mohly uplatnit
znalosti ošetøování a poznávání vína i jeho dolévání. Seznámily se rovnì
s charakteristikou jednotlivých vín a zdokonalily se tak po odborné stránce.
Pøi obsluze „VIP hostù“ dìvèata nezklamala a svou ochotou a zruèností
pøispìla ke zdárnému prùbìhu celé akce.
Další událostí byl vánoèní benefièní koncert konaný na podporu èinnosti
dìtských domovù. Koncert poøádalo sanatorium Miramare v kulturním
domì Elektra v Luhaèovicích, v jeho závìru se uskuteènil slavnostní raut
pro 150 osob, který spolu se zamìstnanci sanatoria pøipravovali áci
2. roèníku.
Naše podìkování patøí všem ákùm, kteøí se na tìchto akcích podílejí
a svým odborným pøièinìním reprezentují naši školu.
Nutno dodat, e k tomu, aby áci mohli co nejkvalitnìji uplatòovat své
dovednosti v praxi, slouí i rùzné doplòkové kurzy, kde lze získat nové
znalosti z oboru. Za tímto úèelem probìhl v dobì od 8. do 12. ledna
v restauraci Zálona barmanský kurz, kterého se zúèastnili pøihlášení áci
ze všech tøí roèníkù oboru Kuchaø - èíšník. Tento specializaèní kurz byl
zamìøen na klasickou techniku a výrobu míchaných nápojù, zboíznalectví, historii barmanství, souèasnost v oboru a celkový pøehled
v gastronomii. Po sloení teoretické a praktické závìreèné zkoušky bylo
ákùm pøedáno osvìdèení o absolvování kurzu.
Vìøíme, e aèkoliv je tento kurz nároèný i finanènì, pøesto pøinesl
úèastníkùm hodnì nových poznatkù a vìdomostí a pøispìl ke zdokonalení
jejich odborné pùsobnosti.
Náš dík patøí firmì SLAVGAST, s. r. o. Slavièín za zapùjèení sálu
v restauraci Zálona v dobì konání kurzu.

Zimní sportovní aktivity
V polovinì prosince se na SOŠ Slavièín uskuteènil 12. roèník Vánoèní
laky, dotovaný z grantu Mìsta Slavièín, pro áky základních a støedních
škol, kterého se zúèastnilo celkem 77 závodníkù ze sedmi okolních škol.
Zásluhou Mariky Baèové z tøídy SP - 2 se nám podaøilo získat 3. místo
v kategorii dorostenek, hoši v kategorii dorostencù obsadili první tøi místa.
1. místo Daniel Šoukal z MS - 1, 2. místo Pavel Vaculík z MS - 2, 3. místo
Aleš Juráò z MEK - 1. Všem našim sportovcùm dìkujeme za reprezentaci
školy.
V prosinci také probìhl na naší škole tradièní, v poøadí ji 11. roèník
turnaje pedagogických pracovníkù v odbíjené, kterého se zúèastnily
následující školy: ZŠ Štítná nad Vláøí, ZŠ Brumov, ZŠ Val. Klobouky,
Gymnázium J. P. Slavièín, ZŠ Malé Pole a ZŠPaS Slavièín, SOŠ Slavièín.
Hostem turnaje byla i naše partnerská škola SOUSaE Dubnica nad
Váhom.
Vítìzem se stala ZŠ Štítná nad Vláøí, SOŠ Slavièín obsadila 2. místo.

Upozornìní!
Výstava „ Z historie slavièínského školství“, která byla v mìsíci listopadu
nainstalována ve foyer radnice, je v souèasné dobì pøemístìna do prostor
Mìstského infocentra, kde je mono ji zhlédnout a do konce února.
Mgr. Jana Kubíèková
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Progresivní výukové metody pøipravující
studenty k pruné a efektivní výrobì
Úèast v projektech je jednou z mála cest, jak získat finanèní prostøedky
na rozvoj v rùzných oblastech pro zkvalitnìní výuky a modernizaci školy.
Pøiznaná dotace v rámci projektu Softwarové nástroje CAD/CAM
systém EdgeCAM ve
výuce programování v
návaznosti na obrábìní
na CNC strojích èinila
438 448,- Kè, z toho se
škola podílela 30 % nákladù, tedy musela uhradit
133 463,- Kè. Naše podìkování patøí všem firmám
i podnikùm slavièínského
regionu, které mají velkou
zásluhu na uhrazení tìchto
prostøedkù.
Zvýšení rozsahu a úrovnì vzdìlávacího procesu zaèlenìním softwaru
pro programování CNC strojù do výuky odborných pøedmìtù strojírenských pøináší studentùm maturitního oboru Mechanik seøizovaè
- mechatronik i ákùm posledního roèníku Obrábìè kovù ucelené znalosti
v oblasti konstrukce, technologie i výroby strojních souèástí.
Škola tak reaguje na poadavky firem regionu, kde naši áci vykonávají
praxi a jako absolventi pak nacházejí uplatnìní. V souèasné dobì škola
spolupracuje k zabezpeèení odborné praxe s organizacemi: SV Slavièín,
s. r. o., PROMETAL, s. r. o., Divnice, GROS BECKERT CZECH, s. r. o.,
Val. Klobouky, TRION, s. r. o., Brumov, KOWAG, s. r. o. Rokytnice, TVD,
s. r. o., Rokytnice, SKD Bojkovice, TRIODYN, s. r. o., Brumov, ZEKA plus,
s. r. o., Slavièín, KOVOS, spol. s r. o., Slavièín.
Zavádìní nových technologií a špièkových CNC strojù vyaduje kvalitní
profesní pøípravu budoucích absolventù. Projekt, který SOŠ Slavièín
realizovala v rámci dotaèních programù Státní informaèní politiky ve
vzdìlávání, prunì reaguje na tyto poadavky a pøedkládá progresivní
výukovou metodu v oblasti plošného a prostorového obrábìní.
V návaznosti na stávající výuku CAD systému Solid Works a projekt
partnerské školy SOU strojárske a elektrotechnické Dubnica nad Váhom
nabízí nové monosti v programování a generování nástrojové dráhy pro
frézovací CNC stroj MCV 500 Quick.
Velkým pøínosem produktu
systému EdgeCAM ve studentské licenci je i pøenositelnost na libovolný poèítaè,
která dává ákùm a uèitelùm
monost pøipravit si práci i mimo školu. Flexibilita EdgeCAMu tak umoòuje adaptaci
všech poadavkù a pøání, a to
jak individuálních programù,
tak prací spojených s tvorbou
ákovských projektù.
Souèástí výuky jsou moderní výukové prvky s prezentací novì zavedeného systému EdgeCAM.
V rámci projektu bylo doplnìno i stávající vybavení uèebny na úseku
praktického vyuèování, a to o hardware dle poadovaných parametrù,
datový projektor a notebook za úèelem vizualizace, pøenositelnosti
zkušeností, pracovních postupù studentùm a prezentace.
Vìøíme, e zavádìní moderních prvkù ve výuce bude motivovat áky
k získávání nových, dalších informací v rámci své profesní pøipravenosti
a tím pøispìje k bezproblémovému zaèlenìní ákù ve firmách po
absolvování školy.
Ing. Lidmila Zezulková, vedoucí projektu

Základní škola praktická
a Základní škola speciální Slavièín
Hrádek na Vlárské dráze 76, telefon: 577 341 205

ZÁPIS
Øeditelství ZŠ praktické a ZŠ speciální Slavièín oznamuje,
e zápis ákù do 1. roèníku naší školy pro školní rok 2007/2008
se uskuteèní dne 8.února 2007

v hlavní budovì školy v dobì od 9:00 do 15:30 hodin.
(Výjimeènì je moné dohodnout náhradní termín - do 15.února 2007.)
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Zprávy z domeèku pro dìti
Víte,e…
- dìti pøedškolního vìku mìly spolu se svými rodièi,
v lednu další odpoledne zamìøené na dramatiku?
- chystáme pro zájemce o netradièní výtvarné techniky
kurzy, týkající se specializovaných výtvarných technik? Je to napø.:
palièkovaná krajka, frivolitkovaná krajka, síování, tenerifa, pletení,
háèkování, šitá krajka, reticella, vyšívání: bílá výšivka, základní stehy,
malba jehlou, richelieu, výšivka zlatem, hardanger, aurová výšivka,
prolamovaná výšivka. Uskuteèní se kurz z oblasti, o ni bude nejvìtší
zájem. Bliší informace získáte v DDM Slavièín.
- se od tohoto mìsíce mùete v DDM opìt tìšit na „Soutìe týdne“?
- se pøipravuje další roèník velkého modeláøského svátku - „Slavièínský
šikula“? I zde dojde ke zmìnì. To, co zùstává, je délka trvání akce, tj.
3 dny. Letos pøipadne datum této soutìe na 9. - 11. bøezna 2007.
Mùete se tìšit na bonus k této akci, jím bude v sobotu 10. 3. 2007
bohatý doprovodný program, který bude probíhat v tento den odpoledne.
Ing. Martin Procházka a Tomáš Hájek - externí pracovník DDM Slavièín,
ti oba ji nyní mají plné ruce práce, aby se ve výsledku naplnily jejich
pøedstavy o této velké akci. Bliší informace pøinese rovnì následující
èíslo Slavièínského zpravodaje a pak plakáty nebo www stránky
soutìe: http://slavicinskysikula.wz.cz.
- od druhého pololetí školního roku otevøeme „poèítaèový krouek“ se
zamìøením na vlastní práci na poèítaèi a na práci s internetem; tento
krouek bude urèen dìtem školního vìku; pracovištì bude v prostorách
Nadace Jana Piveèky ve Slavièínì.
- DDM vyhlásil veøejnou soutì o nové logo svého zaøízení? Informace
pro zájemce: logo musí vystihovat svým obsahem - obrázkem, e se jedná o zaøízení urèené dìtem a mládei. Uzávìrka soutìe: 30. 4. 2007.
Výsledky svých nápadù, námìty, odevzdávejte pøímo v DDM Slavièín.
- pøestoe je zima a také lze øíci, právì proto, e je zima, se u teï
pøipravujeme na léto 2007? Klasika posledních 3 - 4 lét byla takováto: 1
týdenní tenisová školièka, 1 týdenní pøímìstský tábor, 1 tuzemský desetidenní tábor pro dìti mladšího školního vìku a 1 tuzemský jedenáctidenní tábor pro dìti staršího školního vìku. Letos dojde k urèitým
obmìnám, které pùjdou ve svém výsledku do plusu. Bliší informace se
dozvíte ji z pøíštího èísla Slavièínského zpravodaje.
PaedDr. Zdenka Odehnalová

Mateøská škola Slavièín - Vlára zve:

Základní škola Malé Pole Slavièín
poøádá dne 24. 2 2007
v sále Sokolovny

DÌTSKÝ KARNEVAL
Zaèátek je ve 14 hodin.
Hudba - program - tombola - obèerstvení

Ohlédnutí za mikulášskou besídkou
Dìtmi tolik oèekávané Vánoce jsou nenávratnì za námi. Opìt na nás
èekají starosti všedních dnù. První prosincovou nedìli uspoøádali místní
organizace Orel a Dùm dìtí a mládee Slavièín spoleènì v sále orlovny
zábavné odpoledne pro dìti a rodièe s názvem „Moná pøijde i Mikuláš“.
Mikuláš s andìlem v onen nedìlní podveèer skuteènì pøišli. Ve tøi hodiny,
kdy zaèínal program pro dìti, byl sál zaplnìný do posledního místeèka
rodièi s dìtmi, které byly ve velkém oèekávání, co se v následujících
chvílích vlastnì bude dít a kdye ten Mikuláš vlastnì pøijde.
Hned od zaèátku bylo všem jasné, e tohle odpoledne se opravdu
podaøí. Po krásném povídání o Vánocích, vánoèních zvycích a sv. Mikulášovi následovala vystoupení dìvèat z aerobiku a soutìe, které si pro dìti
pøipravily paní vychovatelky z Domu dìtí a mládee ve Slavièínì, Zdenka
Odehnalová a Míša Štefaníková. Dìti byly za svou snahu pøi soutìení
odmìnìny sladkostmi. Snad nejvìtší nadšení u dìtí zpùsobila známá
soutì se idlemi. Po soutìích si dìti s Míšou zatanèily. Pøi Mašince byl
vláèek tak dlouhý, e se do sálu orlovny skoro nevešel.
Venku se v té dobì u setmìlo a po ètvrté hodinì bylo slyšet tiché
zvonìní zvonkù. To pomalu pøicházel sv. Mikuláš v doprovodu andìla. Dìti
byly opravdu šikovné, a tak jim Mikuláš nadìlil balíèky s ovocem a spoustou
dalších sladkostí. Myslím si, e se nám podaøilo pøipravit pro dìti krásné
nedìlní pøedvánoèní odpoledne a dìti odešly plné nezapomenutelných
záitkù.
Chci na tomto místì podìkovat pøedevším Zdence Odehnalové a Míši
Štefaníkové z Domu dìtí a mládee za perfektnì pøipravený program
a odvedenou práci, dále všem èlenùm Orla Slavièín, kteøí se na pøípravách
besídky podíleli. Podìkování patøí také panu Petru Svobodovi, který se
postaral o ozvuèení sálu.
Za Orel Slavièín Ing. Miroslav Janáèek

„DÌTI, PØIJÏTE SI K NÁM POHRÁT!“
Milé dìti, zveme Vás do naší školky na DNY OTEVØENÝCH DVEØÍ.
Pohrajete si, seznámíte se s novým prostøedím. Poznáte paní uèitelky,
které se o Vás budou starat. Vezmìte s sebou také maminku nebo tatínka.
Termín: vdy od 14:00 16:00 hodin
Úterý 13. února 2007
Úterý 20. bøezna 2007
Úterý 24. dubna 2007
Kolektiv mateøské školy
Tìšíme se na Vás!!!

Podìkování

Podìkování
Dìti z Mateøské školy v Hrádku dìkují za finanèní pøíspìvek
na hraèky a pomùcky pøi vánoèním koledování tìmto firmám:
Vývaøovna paní Ludmila Malaníková, Bonavia, Kovos, NIKO
stolárna, SV Hrádek, Vlastro.
Alena Gbelcová

Charita sv. Vojtìcha Slavièín dìkuje všem dárcùm, sponzorùm a poskytovatelùm dotací, kteøí podpoøili naši èinnost v roce 2006. Díky této podpoøe
mohla Charita sv. Vojtìcha Slavièín provozovat své projekty a díla. Míra
všech darù je pro nás zároveò signálem, e orgány státní správy a samosprávy a té veøejnost vnímá naši práci jako správnou a prospìšnou. Lidí,
kteøí potøebují pomoc svého okolí je a bude vdy dost, a proto dìkujeme i za
ty, kteøí pomoc nejvíce potøebují.
V roce 2006 naši èinnost podpoøili: Krajský úøad Zlín, Úøad práce
Zlín, Mìsto Slavièín, Mìsto Valašské Klobouky, Ministerstvo zdravotnictví
ÈR, Obec Rudimov, Obec Štítná nad Vláøí, Nadace Charty 77, Øímskokatolická farnost Vlachovice, Nadace Jana Piveèky, Nadace dìti-kulturasport, EKOFILTR, spol. s r. o., KOVOS, spol. s r. o., Vojtìch Kovaøík, ST
LOGISTIC, s. r. o., Ing. František Chaloupecký, Nábytek Šuráò, Václav
Mareèek, Základní a mateøská škola Vysoké Pole, MUDr. Jolana Malotová,
Domov dùchodcù Luhaèovice.
Bc. Milena Tománková, øeditelka
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Štìpánský turnaj

FUTSAL II. LIGA VÝCHOD

Opìt na Štìpána probìhl ve sportovní hale ve Slavièínì ji 27. (!!!) roèník
„Štìpánského turnaje" a pøedstavilo se zde tradièních 8 týmù. Palmu
vítìzství si tentokrát odnesl celek Kovaøíkù (v sestavì s hráèem Slavie
Praha Alešem Urbánkem) pøed týmem Hugonù a poøádající Závady. Tento
turnaj se svojí 27letou tradicí øadí mezi nejstarší na Moravì a letošní roèník
sledovalo rekordních 300 divákù v zaplnìné slavièínské hale. V týmech
se pøedstavilo nìkolik èeských reprezentantù sálovky a øada bývalých i
souèasných špièkových hráèù.
Nejlepším hráèem byl vyhlášen K. Belík (Závada) a brankáøem P. Lysák
(Hadráøi). Malého rekordu dosáhl celek Hugonù, který v posledních 8 letech byl vdy tzv. na bednì i s nejvyšším vìkovým a váhovým prùmìrem.
Turnaj odøídila trojice rozhodèích Zd. Rumplík, J. Belík a R. Novotný.
Celkové poøadí Štìpánského turnaje:
1. Kovaøíci 2. Hugoni 3. Závada 4. TVD
5. Hadráøi
6. ELVA
7. SLAVI 8. Zahradní
Stejné obsazení 8 týmù bude mít i tradièní „Velikonoèní turnaj" hráèù nad
35 let a uskuteèní se ve Slavièínì v sobotu 7. dubna 2007.
Petr Koseèek

Rozpis akcí ve sportovní hale v mìsíci únoru
So 3. 2.
So 10. 2.
NE 11. 2.
SO 17. 2.
SO 17. 2.
SO 17. 2.
NE 18. 2.
SO 24. 2.
SO 24. 2.
NE 25. 2.

8 - 17
9 - 14
10 - 14
14 - 16
16 - 19
20 - 22
10 - 12
9 - 18
19 - 22
10:30 - 14

FC TVD
SK Slavièín - Vsetín
SK Slavièín - Vsetín
SK Slavièín - Velké Meziøíèí
SK Slavièín - Napajedla
JEREVAN - Chrlice
SK Slavièín - ïár n/S.
SK Slavièín - Fryšták
SK Slavièín - Bystøice p/H.

turnaj ákù kopaná
volejbal eny
volejbal dorostenky
basketbal
stolní tenis
sálová kopaná
basketbal
turnaj muù ve florbalu
stolní tenis
stolní tenis

POZVÁNKA

PLES FC TVD

JEREVAN SLAVIÈÍN - TANGO BRNO 3 : 5 (1 : 4)
Vynikající utkání, fantastická atmosféra, o kterou se postarali fanoušci
obou táborù a smutný konec pro domácí. Tak lze charakterizovat utkání
domácího mustva s vedoucím týmem tabulky Tangem Brno.
Domácí tým nastoupil v brance s Michalem Baklíkem, pro kterého to byla
opravdu tìká premiéra, ve které obstál se ctí. Tango od prvních minut
zápasu zaèalo aktivnì a domácí branka byla neustále v ohroení. Mustvo
však úvodní tlak hostù pøestálo bez úhony a naopak z první støely
na branku se ujalo ve tøetí minutì vedení. Kanonýr Filip Macek poslal
hostujícímu brankáøi svou vizitku a støelou ze støední vzdálenosti poslal
domácí do vedení. To domácím vydrelo do jedenácté minuty, kdy se
Tangu podaøilo vyrovnat. Hosté se neustále tlaèili do útoku, ale k vedení ji
pomohla chybná rozehrávka domácích. V patnácté minutì se hosté dostali
do vedení. Na konci první pùlky pøišel jeden z klíèových okamikù utkání.
Bìhem dvaceti vteøin domácí tým dvakrát fauloval a kapitán hostù Vlèek
obì nabídnuté šance z desítek vyuil. Tango se tak lacinì dostalo do
tøígólového vedení.
Ve druhé pùlce však domácí tým zbranì nesloil, pøestoe do druhé pùle
nastoupil bez Filipa Macka. Od zaèátku poloèasu hráli domácí velmi
aktivnì a neustále se tlaèili pøed branku hostù. V jedenácté minutì se
domácí tým doèkal sníení skóre z penalty, kterou naøídili rozhodèí za ruku
jednoho z hostujících hráèù. Úspìšným exekutorem byl Petr Švach.
Jestlie se do penalty hostùm daøilo eliminovat útoènou snahu domácích,
tak po promìnìném pokutovém kopu se z høištì témìø vytratili. Vidìt byl
pøedevším domácí tým. Zvláštì po té, co z desítky Joa Hnaníèek sníil na
rozdíl jediné branky. Je nutno pøipomenout, e domácí u pøed tím jednu
desítku zahodili. Diváci byli u vytrení a hnali Jerevan k vyrovnávací
brance. Místy a drtivý tlak domácích však k vyrovnání nevedl. Pøi høe bez
brankáøe domácí zahodili dvì šance a dvì vteøiny pøed koncem pak z další
desítky inkasovali pátý gól. Hosté slavili, domácí odcházeli zklamáni.
Hrdinou veèera se stal brankáø hostù. Diváci však sportovnì ocenili výkony
všech aktérù vynikajícího utkání.
Sestava Jerevanu: Baklík - Both, Stojaník, Julina, Zakopal, Koseèek,
Švach P., Švach T., Trllo, Hnaníèek, Macek
Branky: Macek, Švach P., Hnaníèek

PROGRAM JEREVANU V ÚNORU
9. 2.
16. 2.
23. 2.

v pátek 16. února 2007
zaèátek ve 20:00 hodin v sále Sokolovny Slavièín
Vstupné: 70,- Kè
Hudba: FORTUNA

Prodej vstupenek a rezervace míst - infocentrum (577 342 251)

Bossard Brno - SK JEREVAN Slavièín
SK JEREVAN Slavièín - SPORTBAR 77 Chrlice
SLAVIE Havíøov - SK JEREVAN Slavièín
Kapela OKOLÒANÉ dìkuje obèanùm Slavièína a okolí za
projevenou pøízeò v roce 2006
Oznamujeme všem zájemcùm, e jsme pøipraveni vyhovìt
jejich poadavkùm i v letošním roce jak v originální sestavì 14
+ zpìv (slavnosti, koncerty apod.), tak i v obsazení v tzv.
„osmièce“ nebo „devítce“ pøi oslavách, pohøbech atd.
Poadavky jsou vyøizovány na tìchto kontaktech:
Kapelník: Michal Malaník, tel.: 739 414 847
Zástupce: Ladislav Pres, tel.: 577 343 085, 739 445 442
Dechová hudba Okolòané, Štítná nad Vláøí, IÈO: 27046362

Restaurace ZÁMEK

PØIJME PRACOVNÍKY NA POZICE:
-

Obchodní manaer
Konzultant / obchodník pro IS HELIOS
Servisní technik (HW)
Technik pro vývoj a realizaci systémù
automatizace technolog. procesù
Bliší informace na:
www.camo.cz

Koupím byt 3+1 nebo 4+1 ve Slavièínì.
Spìchá!!! Volejte 737 130 844

N A B Í Z Í hostùm

l pronájem sálù
novì rozšíøenou nabídku
na spoleèenské akce,
denního menu
svatby, oslavy, rauty
l nekuøáckou restauraci
V mìsíci únoru pøipravujeme country veèer - blíe na plakátech.
Objednávky na telefonu: 577 341 749, 775 282 898
l

KADEØNICTVÍ IVA URBANÍKOVÁ
telefon: 739 599 183
nabízí všem zákazníkùm
l modelá nehtù
l porcelán, UV gel
l novinka ACRYLGEL - prunost gelu, pevnost acylu
V ÚNORU AKÈNÍ CENA
Kadeønictví vlasová kosmetika ALCINA, pedikúra,
manikúra, p.shine, voskové epilace, barvení øas a oboèí,
bytová bezfosfátová ekologická kosmetika èeské výroby
- vysoce kvalitní.
24 druhù kvalitních aviváí s vùní francouzských
parfémù. (vzorník vùní)

KDE: HOTEL SLAVIÈAN, Jarmila Kubíèková, telefon 604 674 073
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Poštovní
investièní program
– zajištìný

Peníze se musí
otáèet. Investujte

Nechte své peníze pracovat za Vás
• investujte do fondu CSOB Svetový click+ 24
• po 4 letech a 5 mìsících zajištìný výnos 5% - 18%
Investovat mùete v období od 2. 1. 2007 do 23. 2. 2007 na Vaší poštì.

Hodnota investice mùe v prùbìhu investièního období kolísat, a to doèasnì
i pod investovanou èástku. Vyplacení vloené investice a dosaeného výnosu
je zajištìno pouze ke dni splatnosti fondu.

Poštovní spoøitelna – Banka na Vaší poštì.
www.postovnisporitelna.cz, infolinka: 800 210 210
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Spoleèenská kronika - prosinec
NAROZENÍ
Janu a Zuzanì Julínkovým syn Jáchym
Pavlu a Arance Manovým syn Daniel
Jindøichu a Janì Greschnerovým dcera Šárka
Miroslavu Matulíkovi a Zuzanì Malùšové dcera Natálie
Aloisi Machovskému a Daniele Jordánové dcera Eliška
SÒATKY
Jan Jordán a Lenka Drošèáková
ÚMRTÍ
5. 12. 2006
5. 12. 2006
7. 12. 2006
17. 12. 2006
21. 12. 2006
24. 12. 2006
30. 12. 2006

Jaroslav Goldbach, 74 let, Slavièín
Boena Matulová, 67 let, Šanov
Emilie Malíková, 64 let, Lipová
Jiøina Zimková, 68 let, Slavièín
Ludmila Hubíková, 84 let, Slavièín
Blaena Hnaníèková, 57 let, Slavièín
Josef Polášek, 67 let, Slavièín

Dne 15. února 2007 oslaví manelé

Boena a Antonín Bystøiètí
60 let spoleèného ivota.
K tomuto krásnému jubileu jim blahopøejí dcery
Boena, Alena a Jaroslava s rodinami.

ivot se nezastaví, jde dál,
jen smutná vzpomínka zùstává nám.
jen smutná vzpomínka zùstává nám.
Dne 2. února 2007 vzpomeneme 20. výroèí úmrtí
pana Josefa MENTLÍKA z Rokytnice.
S láskou vzpomíná manelka a dìti s rodinami.

Dne 5. února 2007 vzpomeneme
3. výroèí úmrtí
paní Libuše KAŠPAROVÉ
ze Slavièína.
Za tichou vzpomínku dìkuje manel s rodinou.

Èas bolest hojí,
ale nedá
zapomenout.

Dne 12. února 2007 vzpomeneme 5. výroèí úmrtí naší milované
maminky, babièky a prababièky paní Marie ŠÈUGLÍKOVÉ
a 13. srpna 2007 vzpomeneme 33. výroèí úmrtí tatínka, dìdeèka
pana Oto ŠÈUGLÍKA ze Šanova.
Za tichou vzpomínku dìkují dcery Marie, Eva, syn Ota,
vnuci a pravnuci.
Dne 15. ledna 2007 uplynulo dlouhých 30 let
od doby, kdy nás náhle opustil náš tatínek
pan František KAPUSTA.
S láskou vzpomíná manelka Ludmila
a dìti s rodinami.
Dìkujeme za vzpomínku všem,
kteøí ho znali a mìli rádi.

Prázdný je domov, smutno je v nìm, vzpomínky na Vás zùstaly jen.
Dne 15. února 2007 vzpomeneme 10. výroèí úmrtí naší maminky
paní Marie BAÈOVÉ a 23. bøezna 2007 uplyne 17 let od smrti
tatínka pana Bohumila BAÈI.
S láskou vzpomínají dìti s rodinami.

Kdo ije v srdcích tìch, které opustil,
ten neodešel.
Dne 15. února 2007 by se doil 80 let
pan Jan JAROŠ z Petrùvky.
Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi.
Manelka, synové a dcera s rodinami.

Odešla jsi, ale v našich srdcích
a vzpomínkách iješ dál.
Dne 16. února 2007 uplynul rok, kdy nás
navdy opustila naše milovaná maminka,
babièka, paní Marie HRDKOVÁ z Hrádku.

Vydal se na cestu, kterou jde kadý sám.
Jen dveøe vzpomínek nám nechal dokoøán.

S láskou a úctou vzpomíná a za tichou
vzpomínku dìkuje dcera Marie s rodinou.

Dne 7. února 2007 vzpomeneme
10. výroèí úmrtí manela a tatínka
pana Stanislava JUØENÍKA ze Slavièína.
Za tichou vzpomínku dìkuje manelka
s rodinou a ostatní pøíbuzenstvo.

ivot se nezastaví, jde dál,
jen smutná vzpomínka zùstala nám.
Dne 7. února 2007 uplynulo 10 let,
kdy nás opustil pan Ivan VÍTEK ze Slavièína.
Za tichou vzpomínku dìkují manelka,
dcera Ivana a syn s rodinou.

Dne 8. února 2007 vzpomínáme
10. výroèí úmrtí
paní Albìty KURTINOVÉ
ze Slavièína.
S láskou a úctou vzpomínají manel Jaroslav,
synové Zdenìk a Ladislav s rodinami.

Dne 16. února 2007 uplynul rok od úmrtí
paní Marie VAŠIÈKOVÉ.
13. dubna vzpomeneme 21. výroèí od úmrtí jejího manela
pana Jana VAŠIÈKY z Lipové.
Kdo jste je poznali, vzpomeòte s námi.
Syn Jan s rodinou.

Dne 16. února 2007 vzpomeneme 2. výroèí,
kdy nás navdy opustila naše milovaná
maminka, manelka, dcera
Marcela CARBOLOVÁ ze Slavièína.
S láskou a úctou vzpomínají dcera
Marcelka, manel a rodièe z obou stran.
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Naveèer, kdy slunce zemi opustilo,
Tvé srdce se navdy zastavilo,
odešla jsi veèerní tmou, odešla jsi tiše s bolestí svou.
Dne 25. února 2007 vzpomeneme 1. výroèí úmrtí
naší milované maminky
paní Boeny ZÁDRAPOVÉ z Lipové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera s manelem,
vnuci Roman a Veronika.
Èas plyne, vzpomínky zùstávají.
Dne 25. února 2007 vzpomeneme 10. výroèí
úmrtí pana Ing. Romana JEMELKY
ze Slavièína.
Za tichou vzpomínku dìkuje manelka Marta,
dcery Martièka a Jituška, tatínek,
sestry Jana a Martina s rodinami.

Dìkujeme všem za projevenou soustrast, kvìtinové dary a úèast
pøi posledním rozlouèení s panem
Jaroslavem GOLDBACHEM ze Slavièína.
Manelka a dìti.
Dìkujeme všem za projevy soustrasti, kvìtinové dary a úèast
pøi posledním rozlouèení s paní
Ludmilou HUBÍKOVOU ze Slavièína.
Dcera Vlasta, ostatní sourozenci a pøíbuzenstvo.

Z Vašich dopisù
Milí pejskaøi - trochu zamyšlení
Tak, jako vy máte rádi své psí miláèky, tak my maminky máme rády své
dìti. Proto nám není lhostejné, e kdy venèíte své miláèky, neuklízíte po
nich jejich neèistoty. Ono je velmi snadné rychle psa vyvenèit a honem
zpátky domù. Nìkdo se ani neobtìuje - prostì psa vypustí, jen tak, však
on se vrátí. Proè byste se mìli ještì zdrovat uklízením jejich výkalù?!
To za vás udìlají naše dìti, kdy s nimi chodíme ven. Tam, kde je tráva,
vdycky se najde nìjaká ta neèistota od psù. Vìøte, opravdu je to velice
nepøíjemné. Nehledì na fyzické zneèištìní, je zde z naší strany na místì
velká obava z moné infekce. Vdy není nemoné najít mnohé pøípady
onemocnìní zpùsobených podobnou cestou.
Trochu se na tím zamyslete! Vdy na INFOCENTRU nebo na RADNICI
máte k dispozici ZDARMA sáèky! Nebo nám neøíkejte, e obyèejný sáèek
nikdo nemáte!
Tak, jako my se staráme o své dìti a máme za nì odpovìdnost, tak se vy
starejte o své psí miláèky.
Slavièínské maminky na mateøské dovolené

Oznámení
l Dne 23. prosince 2006 byla ve mìstì ztracena zlatá náušnice. Poctivý
nálezce obdrí odmìnu. Tel: 608 061 455
l V mìsíci prosinci byla nalezena ve mìstì zubní protéza. Zájemce si ji
mùe vyzvednout na podatelnì Mìstského úøadu ve Slavièínì.

Jak šel rok 2006 v Mìstské knihovnì Slavièín
Zaèátek kadého nového roku je pro kadého z nás èasem bilancování,
dobou kdy hodnotíme uplynulé události, abychom se s novým zaujetím
mohli pustit do dalších pøínosných aktivit.
Nejinak tomu je i v Mìstské knihovnì Slavièín, která disponuje jak novì
sumarizovanými statistickými údaji o své èinnosti, tak i mnoha jinými
dokumenty, napø. záznamy v knihovnické kronice a fotografiemi, jimi
mùe doloit, e je místem, kde to v roce 2006 vskutku ilo. Proto je potøeba
pøece jen zmínit nejdùleitìjší z èíselných ukazatelù, ty toti od nepamìti
svìdèí o tom, e knihovny zas tak poklidné a mírumilovné oázy ticha
nejsou. Dokladem toho je loòská návštìvnost knihovny, vyjádøená poètem
17 539 klientù, jejich cílem nebylo jen najít zde svùj oblíbený literární
ánr, ale také široké spektrum informací ze všech spoleèenskovìdních
i zábavných oblastí. Dalšími èísly lze dokázat, e ètení knih právem patøí
mezi stìejní záliby našich obèanù. Poèet registrovaných ètenáøù èinil
1 418, z toho 512 dìtí do patnácti let. Tìmto všem se úspìšnì podaøilo
dovést výpùjèky knihovny k nezanedbatelnému èíslu 71 739. Tato suma
v sobì skrývá 17 143 titulù výpùjèek nauèné literatury, 9 721 nauèné
literatury pro mláde, 8 820 beletrie pro dìti a nejvíce pùjèovanou se stala
jako kadým rokem beletrie pro dospìlé v poètu 36 109 pùjèených titulù.
V pøedeslaných údajích se kadoroènì odráejí i poèty ètenáøù a výpùjèek
poboèek místních èástí - Hrádku, Divnic a Nevšové, kde kvalita slueb
vzrostla zavedením Internetu právì do tìchto zásadních kulturních center
v obcích. Nutno podotknout, e poèítaèe s Internetem, urèené pro veøejnost
a situované v knihovnách tìchto obcí, byly zèásti poøízeny z dotace
Zlínského kraje, o co se velkou mìrou zasadil tehdejší místostarosta Ing.
Jaroslav Konèický.
Z dalších dùleitých výstupù ze statistik v závìru minulého roku lze ještì
pro zajímavost uvést nové pøírùstky knih do fondu knihovny v poètu 1 785
svazkù a úbytky fondu v poètu 123 svazkù. Je samozøejmì nezbytné
peèovat nejen o kvalitní obsahovou náplò knihovny v podobì hodnotné

literatury ze všech existujících oborù, ale i o její estetickou stránku. V tomto
smìru byly zapoèaty práce na komplexních opravách, novém obalování
veškerého staršího knihovního fondu a novém tematickém znaèení
beletrie, co usnadní ètenáøùm a uivatelùm knihovny nesrovnatelnì lepší
orientaci v knihovnì. V souèasné dobì je takto aktualizována ji zhruba
polovina beletrie v oddìlení pro dospìlé ètenáøe.
O tom, e je knihovna „bránou vzdìlanosti“, svìdèí i nebývalý zájem
o meziknihovní výpùjèní slubu, tj. zprostøedkování literatury ètenáøùm
z jiných knihoven, pøevánì vìdeckých a odborných. Knihovna takto
umonila studujícím našeho regionu dostupnost dìl, je nelze zajistit
bìným pùjèovním procesem v poètu 110 titulù. Opìt èíslo, které dokazuje,
co je podstatnou prioritou našich obèanù - touha po vzdìlání a snaha
zvyšovat svou profesní odbornost.
Významnou roli v èinnosti knihovny hraje tzv. regionální funkce, která je
zajištìna smlouvou mezi Mìstem Slavièín a Krajskou knihovnou Františka
Bartoše ve Zlínì. Tato zahrnuje metodické øízení, a také poradenství
okolním knihovnám v obcích Lipová, Rudimov, Haluzice, Louèka a Bohuslavice nad Vláøí. Na tomto úseku bylo uskuteènìno 9 metodických
návštìv, 59 konzultací a øádnì zaevidováno jak do pøírùstkových seznamù,
tak i do databází jednotlivých knihoven 565 nových kniních svazkù.
I nadále se budovaly lístkové katalogy knihovny i jednotlivých obcí a zpracovávaly ètvrtletní a souhrnné celoroèní statistické výkazy pro krajskou
knihovnu a Ministerstvo kultury. Kromì tìchto standardních úkonù probíhala v knihovnì prùbìná školení obecních knihovníkù v knihovnické
Dokonèení na str. 11
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technice, tj. obalování, znaèení literatury a ke znalostem odborné
knihovnické problematiky na Internetu, pøedevším z resortu knihovnické
legislativy, k dotaèním projektùm, vyhledávání kniních dokumentù
v elektronických katalozích vìdeckých knihoven. Z regionální funkce té
vyplývají další nemalé úkoly, a to v podobì kadoroèních povinných revizí
kniních fondù tìchto obecních knihoven. V loòském roce padl „revizní los“
na naši mìstskou knihovnu, pøièem hlavní revizní práce probíhaly
v období letních prázdnin a revidovalo se celkem 29 952 svazkù. Prakticky
vzato, kadou knihu bylo nutné evidovat v revizní poèítaèové databázi
a oznaèit znakem revize. Z tìchto dùvodù byla knihovna po celou dobu
prázdnin uzavøena, co jí bylo ètenáøskou veøejností, prahnoucí po èetbì,
snad ji prominuto.
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KULTURA
3. 2.

PLES FIRMY PROMETAL

Sokolovna

9. 2.

PLES GYMNÁZIA JANA PIVEÈKY

Sokolovna

16. 2.

PLES FC TVD

Sokolovna

17. 2.

TRADIÈNÍ FAŠANKY

Slavièín, Hrádek,
Nevšová, Divnice

23. 2.

DISCO PLES GYMNÁZIA J. P.

Sokolovna

24. 2.

MAŠKARNÍ KARNEVAL ZŠ MALÉ POLE Sokolovna

VÝSTAVY
8. 1. 2007 - 28. 2. 2007

Z HISTORIE SLAVIÈÍNSKÉHO ŠKOLSTVÍ
dokumenty, texty, fotografie - historie
místního základního a støedního školství
i jeho souèasný stav
Mìstské infocentrum
12. 1. 2007 - 24. 5. 2007 IVÉ MÌSTO - fotografie Tomáše Heczka
Galerie Jasmín

PØIPRAVUJEME NA BØEZEN
28. 2. - 4. 3.
VALAŠSKÉ KØOVÍ, divadelní pøehlídka
7. 3.
Oslava MD (KSÈM)
9. 3. - 11. 3.
Slavièínský Šikula - výstava prací modeláøù
30. 3.
Valašský a slovenský kumšt pro rados aj uitek
Výstava - Èeskoslovenští letci ve II. svìtové válce
Výstava - Fotografie P. Pšeji

Výèet všech aktivit knihovny však není pøedchozími øádky ani zdaleka
vyèerpán. O nich ale u pouze struènì, protoe Vás s nimi knihovna seznamovala v prùbìhu celého minulého roku. A u se jednalo o besedy
a knihovnické lekce k Bøeznu - mìsíci Internetu (napø. „Den s Internetem“
- den otevøených dveøí v knihovnì, „Dámská jízda“ - zajímavosti z Internetu
pro eny, „Hrajeme si s Dádou“ - Internet pro matky s dìtmi, „Pohádkový
a zábavný Internet“ - knihovnické lekce pro 1. stupeò ZŠ), k 750. výroèí
1. písemné zmínky o našem mìstì („Slavièín v dávné minulosti i pøítomnosti" - beseda se správcem mìstského muzea, panem Josefem
Šèuglíkem pro veøejnost, „Co víte i nevíte o našem mìstì", „Povìsti
a vyprávìnky ze Slavièínska", „Osobnosti Slavièínska", „Pøíroda Slavièínska", „Písemné zlomky slavièínské" - besedy a soutìe pro 1. a 2.
stupeò ZŠ a gymnázium, tematicky zamìøené k historii, pøírodním zajímavostem a písemným dokumentùm Slavièínska, „Literárnì historické toulky
Slavièínem" - exkurze ákù 1. stupnì ZŠ po památných významných objektech mìsta ve spolu- práci s Domem dìtí mládee, „Mìsto mého ití"
- výstava fotografií z folklórní èinnosti místního akademického malíøe
Valašska Jaroslava Jeøábka, „Slavièín starodávný" - výstava dobových
fotografií, „Písemné zlomky slavièínské" - výstava regionální literatury
Slavièínska situovaná v prostorách Sokolovny, poté v mìstské knihovnì).
Své kulturnì vzdìlávací pùsobení knihovna úspìšnì završila øíjnovým
Týdnem veøejných knihoven, kdy zorganizovala ètenáøsky oblíbené,
a proto ji tradièní akce („Je to pravda odvìká, e èetba dìlá èlovìka“
- veèerní ètení pro veøejnost, „Pohádkiáda III. aneb kouzla, èáry, máry, a
pohádky jsou stále s námi“ - dvoudenní dìtský happening ve spolupráci
s Domem dìtí a mládee, „Kudy a proè do knihovny“ - zábavné povídání
o knihovnì pro druiny ZŠ a reálné gymnázium, „Cesta ke knihovnì známì
se vine…“ - den otevøených dveøí v knihovnì, „Podzim v zahradì“ - výstava
zahradnické literatury a plodù podzimu, „Kniní cestománie“ - výstava
kniních novinek s cestopisnou tematikou, „Pøíbìhy psané totalitou“ výstava literatury k besedì „ivot ve stínu“ pro veøejnost s politickým
vìznìm JUDr. Janem Haluzou.)
Z výše uvedeného lze tedy oprávnìnì soudit, e rok 2006 šel v knihovnì
opìt svým obvyklým sviným tempem kupøedu. Pøinesl aktivity ji
úspìchem ovìøené, ale i nové, je si našly svùj ohlas u rùzných
ètenáøských a uivatelských vrstev. Je však také rokem nenahraditelných
ztrát, a to v osobnosti dlouholeté vedoucí knihovny, paní Emilie Malíkové,
která této instituci zasvìtila více ne ètyøicet let obìtavé práce a nasadila
tak „vysokou knihovnickou laku“ hlavnì v oblasti budování regionálního
fondu knihovny a dokonalého vypravìèského umìní, kterým vdy tak
fascinovala dìtské i dospìlé posluchaèe pøi ètenáøských besedách s národopisnou a místopisnou tematikou.
Ani v letošním roce knihovna nehodlá slevit ze své vstøícnosti a plánuje
oslovit širokou veøejnost rozmanitostí svých knihovnicko-informaèních
slueb a podpoøit tak vzdìlávání a smysluplné vyuití volného èasu
v našem mìstì.
Gabriela Klabaèková,
vedoucí Mìstského klubu a knihovny Slavièín

Farnost Slavièín a Charita sv.Vojtìcha Slavièín
Vás co nejsrdeènìji zvou na

11. FARNÍ PLES,
který se koná v sobotu 10. února 2007
na orlovnì ve Slavièínì.
Zaèátek je ve 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje PULS Nevšová.
Pøijïte se pobavit,
èeká Vás kulturní program, bohatá tombola i obèerstvení.

SOŠ Slavièín Vás zve
na výstavu

Z HISTORIE SLAVIÈÍNSKÉHO ŠKOLSTVÍ
Dokumenty, fotografie, texty
V prùbìhu února a bøezna v Mìstském infocentru
Otevøeno po - pá 9-11 13-16

MIC Slavièín

- místo s veøejnì
pøístupným internetem:
Mìstské infocentrum, Mladotické nábøeí 849
Otevøeno: Po - Pá 9 - 11 13 - 16 hodin

Autorské ètení
Josef Floreš a Nadace Jana Piveèky
zve nejen milovníky literatury na setkání se zlínským spisovatelem

Josefem HOLCMANEM,
který pøedstaví svoji novou knihu

Trvalé bydlištì.
Setkání se uskuteèní
v úterý 6. února 2007 v 18:00 hodin
v malém sále restaurace Zálona.
Srdeènì Vás zveme.
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PØIPRAVUJEME NA ÚNOR 2007 V SOKOLOVNÌ
l ètvrtek 1.

17 a 20 hodin
- Jako první 11. záøí 2001 zareagovali na volání
o pomoc z vìí Svìtového obchodního centra a kdy se obì zøítily, zùstali
uvìznìni v jejich troskách. Na rozdíl od svých kolegù jako zázrakem pøeili,
zaiva ale pohøbeni pod šesti metry sutì. Pøestoe se navzájem nemohli
vidìt, slyšeli se a vzájemnì si dodávali odvahu. To jim zachránilo ivot. Od
svobody je toti dìlilo nekoneèných dvanáct hodin, po které se k nim
dostávali záchranáøi. Skuteèný pøíbìh dvou policistù, kteøí jako poslední
vyvázli iví z inferna Svìtového obchodního centra v premiéøe amerického
filmu reiséra Olivera Stonea. Vstupné 60 + 1 Kè

WORLD TRADE CENTER

l nedìle 4.

15 hodin - bijásek

CARCOOLKA - První pravdivá verze klasické pohádky! Šokující odhalení
ze soukromého ivota zlého vlka, dobrotivé babièky a stateèného døevorubce. Americká animovaná komedie v èeském znìní. Vstupné 10 + 1 Kè
l nedìle 4.

17 a 20 hodin
Ji 21. pokraèování nejúspìšnìjší filmové série všech
dob, se v roli slavného agenta Jamese Bonda poprvé pøedstaví Daniel
Craig. Pøíbìh filmu je zaloen na stejnojmenném románu Iana Fleminga
z roku 1953, ve kterém se agent 007 objevil vùbec poprvé a pojednává o
zaèátcích Bondovy špionání kariéry. V rámci své první mise s povìøením
"007" se má dostat na kobylku Le Chiffreovi (Mads Mikkelsen), který se stal
bankéøem svìtového terorismu. Aby jej mohl zastavit a rozloit tak teroristickou sí, musí Bond Le Chiffrea porazit v pokerovém turnaji s astronomickými sázkami, který Le Chiffre poøádá v Casino Royale situací, které
navdy zmìní Bondùv ivot... Premiéra amerického thrilleru. Vstupné
60 + 1 Kè

CASINO ROYALE -

l ètvrtek 8.

16 hodin
- Do uhranèivé pøesvìdèivosti jednoho z nejvíce oceòovaných snímkù newyorského reiséra Martina Scorseseho se mimo samotného talentu a zkušeností filmaøe promítly i tehdejší okolnosti „za“ filmem.
Vynesen kritikou i diváky do nebes za Taxikáøe (1976), zail trpké zklamání
z neúspìchu jeho následujícího muzikálu New York, New York (1977) - seriózní studii manelství dvou odlišných osobností jednoho spoleèného
umìleckého svìta pøíliš pøekryla jak starosvìtská patina (zámìrnì) odkazující do filmové historie, tak uctivá poklona autora svému milovanému
rodišti. Umìlecký debakl násoben krizí v osobním ivotì vedl Scorseseho k
zatvrzelému rozhodnutí dále netoèit, které nakonec zmìnil pod vlivem Roberta De Nira. Ten ho pøesvìdèil k realizaci snímku podle autobiografické
knihy nìkdejšího amerického šampióna v boxu Jakea La Motty (Raging
Bull: My Story, 1970) a strohá, na kost ohlodaná úpornost, s jakou se do
tvorby posledního reisérova filmu (jak se Scorsese domníval) pustili, je
z výsledného Zuøícího býka cítit. Za pøíklad tohoto svéhlavého nasazení
tandemu Scorsese-De Niro jsou nejèastìji dávány originálnì pojaté
sekvence z ringu; scény z rohovníkova osobního ivota, ve kterém nedokáe ovládnout svou pudovou zuøivost a árlivé fantazie, jsou však ještì
pøesvìdèivìjší. Ukazují hlavního hrdinu ve všednodenních situacích (ne
tedy ve vypjatém kolbišti obepnutém tøemi provazy, které asi drtivá vìtšina
divákù nikdy neokusí), v postupné eskalaci jeho nezvladatelného charakteru - od ztišené mluvy, pøes hrozivé mlèení a urputný pohled a po nièivé
výbuchy vzteku. Film byl ocenìn dvìma OSCARY za støih a herce v hlavní
roli. Vstup zdarma

ZUØÍCÍ BÝK

l ètvrtek 8.

filmový klub
20 hodin
- Nová soudobá komedie scenáristy a reiséra Woodyho
Allena, který do hlavních rolí obsadil nejen sebe, ale i další skvìlé herce. Na
vystoupení mága Sida Watermana (Woody Allen) se mimo jiné pøišla podívat také studentka urnalistiky Sondra Pransky (Scarlett Johanson). Iluzionista si ji vybere jako pomocnici pro svùj trik. Jaké je její pøekvapení, kdy
se v bednì, kde má zmizet, objeví duch zavradìného novináøe Joea
Strombela (Ian McShane). Jediné, co jí Joe stihne øíci, je to, e ví, kdo je „tarotový vrah“, a e proti nìmu má Sondra najít usvìdèující dùkazy. Zaèínající novináøka se, pod vidinou senzaèního èlánku, spolu se Sidem vydá
po stopách domnìlého vraha... Premiéra amerického filmu. Vstupné:
èlenové Filmového klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kè

SÓLOKAPR

l nedìle 11.

17 a 20 hodin
- Na pøelomu 19. a 20. století se ve Vídni odehrává temný
a dramatický pøíbìh mága první kategorie Eisenheima (Edward Norton),
který se zamiluje do nesprávné eny. Pricezna Sophie (Jessica Biel), jeho
dávná láska, je toti zaslíbena korunnímu princi. Mág však bere vìci do
svých rukou a spolu se svým asistentem (Brian Caspe) se pokusí princeznu získat zpìt a neváhá k tomu pouít magické nadání. Rozehrává tak
netradièní love story, která mùe skonèit buï smrtí hlavního hrdiny nebo

ILUZIONISTA

shledáním dávných milencù, ádná jiná monost neexistuje. Drama
koprodukce ÈR a USA - premiéra. Vstupné 60 + 1 Kè
l ètvrtek 15.

9 hodin filmové pøedstavení pro mateøské školy
- Pásmo krátkých filmù pro dìti mateøských škol. Vstup
zdarma, hradí Mìsto Slavièín

HADÍ PRINC

l ètvrtek 15.

17 a 20 hodin

PARFÉM: PØÍBÌH VRAHA - Jean-Baptiste Grenouille má vlastnost génia
- svým nosem dokáe zachytit, detailnì popsat a charakterizovat všechny
vùnì, které se kolem nìj mihnou. Okamitì rozpozná jejich sloení, míru
pouitých komponentù, èeho vyuívá pro výrobu tìch nejúasnìjších parfémù na svìtì. Zoufale však touí po vytvoøení dokonalé vùnì. Naprosto
zbavený citu se rozhodne vytvoøit démonickou vùni, její základní esencí
bude vùnì mladé dívky, nevinné a èisté. A uèiní pro to vše... Film podle
známého bestselleru Patricka Süskinda. Od dob Edgara Allana Poa nikdo
nenapsal tak dokonalý thriller. Premiéra amerického filmu. Vstupné
60 + 1 Kè
l nedìle 18.

15 hodin

bijásek

V TOM DOMÌ STRAŠÍ - Domy jsou rùzné, jedny jsou vysoké a druhé
nízké, jedny jsou strašidelné a druhé nudné. Mezi ty první rozhodnì patøí
stará barabizna pøes ulici a DJ Walters o ní ví své. Nejene vypadá
strašidelnì, ale také se strašidelnì pohybuje a ere lidi…!!! Premiéra
amerického animovaného filmu v èeském znìní. Vstupné 10 + 1 Kè
l nedìle 18.

17 a 20 hodin
- Co se stane, kdy se tøináctiletý kluk zamiluje
do své spoluaèky a udìlá jí dítì? Co se stane, kdy se jeho matka, kazatelka køesanského sboru, vášnivì zamiluje do osoby stejného pohlaví, které
zachránila ivot? Co se stane, kdy se jeho otec - doma povaovaný za
neschopného blba, jinak profesionální zabiják, zamiluje do atraktivní manelky skotského gangstera? Pøíbìh tvoøí tøi linie vyprávìní, které se vzájemnì doplòují, prolínají a konèí o Štìdroveèerní veèeøi. Tato provokativní
komedie je urèená nejen pøíznivcùm èerného humoru. Vstupné 64 + 1 Kè

PO HLAVÌ DO PRDELE

16 hodin
l ètvrtek 22.
film a škola
- V zabìhané mašinérii vztahù, orientované na legální i nelegální
vydìlávání penìz, se v rozmezí deseti let odehrává pøíbìh trojice zúèastnìných osob: Sam „Ace" Rothstein (Robert De Niro) je bývalý hazardní
hráè, dosazený mafiánským gangem do Las Vegas na vedoucí místo
velkého kasina, které se jeho pøièinìním stane mimoøádnì úspìšným.
Rothsteinovu osobní bezpeènost zajišuje jeho nejlepší pøítel, brutální
gangster Nicky Santoro (Joe Pesci). Osudový zvrat do Samova ivota
pøinese profesionální podvodnice Ginger McKennaová, do ní se
Rothstein zamiluje a jí bezmeznì vìøí. Mìsto, obklopené ze všech stran
pouští, je pro Scorseseho prostorem ze zvláštní pùsobivostí, místem, kde
platí odlišná pravidla a kde mùe organizovaný zloèin dospìt k naprosté
dokonalosti. Vstup zdarma

CASINO

l ètvrtek 22.

20 hodin

filmový klub

ŠASTNÉ A VESELÉ - Kdy v létì 1914 vypukla válka, pøekvapila a pohltila miliony muù. Pøišly Vánoce, sníh a spousty balíèkù od rodin a armády.
Ale pøekvapení neèekalo uvnitø dáreèkù, které leely ve francouzských,
skotských a nìmeckých zákopech. Tu noc jedna významná událost zmìnila osudy ètyø postav: skotského knìze, francouzského lajtnanta, výjimeèného nìmeckého tenora a té, kterou miloval, nádherné dánské sopranistky. Bìhem onoho Štìdrého veèera se nemyslitelné stalo skuteèností:
vojáci vystoupili ze svých zákopù, své pušky nechali za sebou a podali si
ruce se svými nepøáteli.Tento film je inspirován skuteèným pøíbìhem, který
se odehrál v zákopech První svìtové války na Štìdrý veèer roku 1914.
Vstupné: èlenové Filmového klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kè
l nedìle 25. - 17 a 20 hodin
- Klasická divadelní hra Williama Shakespeara
s novou naléhavostí oila v rukou reiséra Michaela Radforda. Nadèasový
pøíbìh vypráví nejen o náhodì a osudu, vládnoucích lidským ivotùm, ale
také o antisemitismu. Radford, vyuívající špièkového hereckého obsazení
a zdùrazòující vizuální krásu svých filmových obrazù, se vydal cestou
klasické adaptace. Uvede Art kino. Vstupné 60 + 1 Kè

KUPEC BENÁTSKÝ

Pod sloganem ART KINO uvádí jsou zaøazeny filmy urèené pøedevším
nároènìjším divákùm. Zmìna programu vyhrazena. Tituly s neuvedenou
jazykovou verzí jsou v pùvodním znìní s titulky.
Informace o programu na telefonu 577341108, podrobnì na
www.luhacovske-zalesi.cz.
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